
Indberetning af punktafgifter

Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S 

SKAT har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 5 
1620 København V

Mailadresse nsk@smartresponse.dk 
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i indberetningen inden kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på 
en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen for rettelser kl. 16.00 den følgende hverdag.

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at anvende hele linjen, da kreditornumrene er ændret i august 
2013.

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får pengene retur. Vi anbefaler derfor, at du betaler til sidste 
rettidige betalingsdag.

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, hvis du er tilmeldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under 
Profil i den øverste menubar.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1 
Modtaget den 01-12-2017
Modtaget klokken 08:56 
Periode 01-11-2017 - 30-11-2017
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 15-12-2017

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb 

Sum af kontante gevinster (før fradrag af 
afgift) 0 

Afgiftsfri bundgrænse (sum) 0 

Afgiftspligtigt grundlag for kontante 
gevinster 17,5 pct. 

Sum af andre gevinster 1.488 0 

Afgiftsfri bundgrænse (sum) 200 0 

Afgiftspligtigt grundlag for andre 
gevinster 1.288 17,5 pct. 225 

Afgift i alt 225 

Side 1 af 1Indberet -TastSelv Erhverv Internet Portal
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Indberetning af punktafgifter

Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S 

SKAT har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 5 
1620 København V

Mailadresse nsk@smartresponse.dk 
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i indberetningen inden kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på 
en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen for rettelser kl. 16.00 den følgende hverdag.

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at anvende hele linjen, da kreditornumrene er ændret i august 
2013.

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får pengene retur. Vi anbefaler derfor, at du betaler til sidste 
rettidige betalingsdag.

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, hvis du er tilmeldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under 
Profil i den øverste menubar.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1 
Modtaget den 02-11-2017
Modtaget klokken 14:13 
Periode 01-10-2017 - 31-10-2017
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 15-11-2017

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb 

Sum af kontante gevinster (før fradrag af 
afgift) 0 

Afgiftsfri bundgrænse (sum) 0 

Afgiftspligtigt grundlag for kontante 
gevinster 17,5 pct. 

Sum af andre gevinster 2.500 0 

Afgiftsfri bundgrænse (sum) 200 0 

Afgiftspligtigt grundlag for andre 
gevinster 2.300 17,5 pct. 403 

Afgift i alt 403 

Side 1 af 1Indberet -TastSelv Erhverv Internet Portal
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Indberetning af punktafgifter

Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S 

SKAT har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 5 
1620 København V

Mailadresse nsk@smartresponse.dk 
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i indberetningen inden kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på 
en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen for rettelser kl. 16.00 den følgende hverdag.

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at anvende hele linjen, da kreditornumrene er ændret i august 
2013.

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får pengene retur. Vi anbefaler derfor, at du betaler til sidste 
rettidige betalingsdag.

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, hvis du er tilmeldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under 
Profil i den øverste menubar.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1 
Modtaget den 03-10-2017
Modtaget klokken 08:32 
Periode 01-09-2017 - 30-09-2017
Betalingsfrist 16-10-2017

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb 

Sum af kontante gevinster (før fradrag af 
afgift) 0 

Afgiftsfri bundgrænse (sum) 0 

Afgiftspligtigt grundlag for kontante 
gevinster 17,5 pct. 

Sum af andre gevinster 0 

Afgiftsfri bundgrænse (sum) 0 

Afgiftspligtigt grundlag for andre 
gevinster 17,5 pct. 

Afgift i alt 0 

Side 1 af 1Indberet -TastSelv Erhverv Internet Portal
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Indberetning af punktafgifter

Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S 

SKAT har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 5 
1620 København V

Mailadresse nsk@smartresponse.dk 
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i indberetningen inden kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på 
en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen for rettelser kl. 16.00 den følgende hverdag.

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at anvende hele linjen, da kreditornumrene er ændret i august 
2013.

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får pengene retur. Vi anbefaler derfor, at du betaler til sidste 
rettidige betalingsdag.

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, hvis du er tilmeldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under 
Profil i den øverste menubar.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1 
Modtaget den 04-09-2017
Modtaget klokken 08:19 
Periode 01-08-2017 - 31-08-2017
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 15-09-2017

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb 

Sum af kontante gevinster (før fradrag af 
afgift) 0 

Afgiftsfri bundgrænse (sum) 0 

Afgiftspligtigt grundlag for kontante 
gevinster 17,5 pct. 

Sum af andre gevinster 56.812 0 

Afgiftsfri bundgrænse (sum) 600 0 

Afgiftspligtigt grundlag for andre 
gevinster 56.212 17,5 pct. 9.837 

Afgift i alt 9.837 

Side 1 af 1Indberet -TastSelv Erhverv Internet Portal
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Tidligere indberetning af punktafgifter
Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S 

Nedenstående punktafgifter er registreret for virksomheden:

Kvittering   Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 5 
1620 København V 

Mailadresse nsk@smartresponse.dk
Vil du oprette/ændre din generelle e-mail-adresse, skal du under Administration vælge punktet Kontaktoplysninger. Ønsker du en særlig e-mail-adresse for Punktafgifter, kan 
du oprette/ændre denne under Administration ved at vælge punktet Tilmeldingsoplysninger.
CVR-/SE-nummer 25 05 73 25 
Kvitteringsnummer 1
Modtaget den 08-08-2017
Modtaget klokken 12:21 
Periode 01-07-2017 - 31-07-2017
Betalingsfrist 15-08-2017

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Afgift i alt 0 

Side 1 af 1Tidligere indberettet -TastSelv Erhverv Internet Portal
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Tidligere indberetning af punktafgifter
Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S 

Nedenstående punktafgifter er registreret for virksomheden:

Kvittering   Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 5 
1620 København V 

Mailadresse nsk@smartresponse.dk
Vil du oprette/ændre din generelle e-mail-adresse, skal du under Administration vælge punktet Kontaktoplysninger. Ønsker du en særlig e-mail-adresse for Punktafgifter, kan 
du oprette/ændre denne under Administration ved at vælge punktet Tilmeldingsoplysninger.
CVR-/SE-nummer 25 05 73 25 
Kvitteringsnummer 1
Modtaget den 06-07-2017
Modtaget klokken 08:12 
Periode 01-06-2017 - 30-06-2017
Betalingsfrist 17-07-2017

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Afgift i alt 0 

Side 1 af 1Tidligere indberettet -TastSelv Erhverv Internet Portal
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Indberetning af punktafgifter

Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S 

SKAT har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 5 
1620 København V

Mailadresse nsk@smartresponse.dk 
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i indberetningen inden kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på 
en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen for rettelser kl. 16.00 den følgende hverdag.

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at anvende hele linjen, da kreditornumrene er ændret i august 
2013.

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får pengene retur. Vi anbefaler derfor, at du betaler til sidste 
rettidige betalingsdag.

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, hvis du er tilmeldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under 
Profil i den øverste menubar.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1 
Modtaget den 06-06-2017
Modtaget klokken 12:37 
Periode 01-05-2017 - 31-05-2017
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 15-06-2017

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb 

Sum af kontante gevinster (før fradrag af 
afgift) 0 

Afgiftsfri bundgrænse (sum) 0 

Afgiftspligtigt grundlag for kontante 
gevinster 17,5 pct. 

Sum af andre gevinster 10.042 0 

Afgiftsfri bundgrænse (sum) 400 0 

Afgiftspligtigt grundlag for andre 
gevinster 9.642 17,5 pct. 1.687 

Afgift i alt 1.687 

Side 1 af 1Indberet -TastSelv Erhverv Internet Portal
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Tidligere indberetning af punktafgifter
Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S 

Nedenstående punktafgifter er registreret for virksomheden:

Kvittering   Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 5 
1620 København V 

Mailadresse nsk@smartresponse.dk
Vil du oprette/ændre din generelle e-mail-adresse, skal du under Administration vælge punktet Kontaktoplysninger. Ønsker du en særlig e-mail-adresse for Punktafgifter, kan 
du oprette/ændre denne under Administration ved at vælge punktet Tilmeldingsoplysninger.
CVR-/SE-nummer 25 05 73 25 
Kvitteringsnummer 1
Modtaget den 03-05-2017
Modtaget klokken 13:21 
Periode 01-04-2017 - 30-04-2017
Betalingsfrist 15-05-2017

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Afgift i alt 0 

Side 1 af 1Tidligere indberettet -TastSelv Erhverv Internet Portal
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Indberetning af punktafgifter

Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S 

SKAT har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 5 
1620 København V

Mailadresse nsk@smartresponse.dk 
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i indberetningen inden kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på 
en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen for rettelser kl. 16.00 den følgende hverdag.

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at anvende hele linjen, da kreditornumrene er ændret i august 
2013.

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får pengene retur. Vi anbefaler derfor, at du betaler til sidste 
rettidige betalingsdag.

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, hvis du er tilmeldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under 
Profil i den øverste menubar.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1 
Modtaget den 04-04-2017
Modtaget klokken 09:45 
Periode 01-03-2017 - 31-03-2017
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 18-04-2017

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb 

Sum af kontante gevinster (før fradrag af 
afgift) 0 

Afgiftsfri bundgrænse (sum) 0 

Afgiftspligtigt grundlag for kontante 
gevinster 17,5 pct. 

Sum af andre gevinster 16.874 0 

Afgiftsfri bundgrænse (sum) 400 0 

Afgiftspligtigt grundlag for andre 
gevinster 16.474 17,5 pct. 2.883 

Afgift i alt 2.883 

Side 1 af 1Indberet -TastSelv Erhverv Internet Portal
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Indberetning af punktafgifter

Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S 

SKAT har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 5 
1620 København V

Mailadresse nsk@smartresponse.dk 
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i indberetningen inden kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på 
en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen for rettelser kl. 16.00 den følgende hverdag.

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at anvende hele linjen, da kreditornumrene er ændret i august 
2013.

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får pengene retur. Vi anbefaler derfor, at du betaler til sidste 
rettidige betalingsdag.

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, hvis du er tilmeldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under 
Profil i den øverste menubar.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1 
Modtaget den 02-03-2017
Modtaget klokken 11:19 
Periode 01-02-2017 - 28-02-2017
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 15-03-2017

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb 

Sum af kontante gevinster (før fradrag af 
afgift) 0 

Afgiftsfri bundgrænse (sum) 0 

Afgiftspligtigt grundlag for kontante 
gevinster 17,5 pct. 

Sum af andre gevinster 15.912 0 

Afgiftsfri bundgrænse (sum) 400 0 

Afgiftspligtigt grundlag for andre 
gevinster 15.512 17,5 pct. 2.715 

Afgift i alt 2.715 

Side 1 af 1Indberet -TastSelv Erhverv Internet Portal
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Tidligere indberetning af punktafgifter
Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S 

Nedenstående punktafgifter er registreret for virksomheden:

Kvittering   Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 5 
1620 København V 

Mailadresse nsk@smartresponse.dk
Vil du oprette/ændre din generelle e-mail-adresse, skal du under Administration vælge punktet Kontaktoplysninger. Ønsker du en særlig e-mail-adresse for Punktafgifter, kan 
du oprette/ændre denne under Administration ved at vælge punktet Tilmeldingsoplysninger.
CVR-/SE-nummer 25 05 73 25 
Kvitteringsnummer 1
Modtaget den 03-02-2017
Modtaget klokken 11:01 
Periode 01-01-2017 - 31-01-2017
Betalingsform HomeBanking
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 15-02-2017

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Sum af kontante gevinster (før fradrag af afgift) 0 

Afgiftsfri bundgrænse (sum) 0 

Afgiftspligtigt grundlag for kontante gevinster 17,5 pct. 

Sum af andre gevinster 85.264 0 

Afgiftsfri bundgrænse (sum) 400 0 

Afgiftspligtigt grundlag for andre gevinster 84.864 17,5 pct. 14.851 

Afgift i alt 14.851 

Side 1 af 1Tidligere indberettet -TastSelv Erhverv Internet Portal
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Indberetning af punktafgifter

Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S 

SKAT har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 5 
1620 København V

Mailadresse nsk@smartresponse.dk 
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i indberetningen inden kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på 
en hverdag, eller indberetter du en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen for rettelser kl. 16.00 den følgende hverdag.

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at anvende hele linjen, da kreditornumrene er ændret i august 
2013.

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får pengene retur. Vi anbefaler derfor, at du betaler til sidste 
rettidige betalingsdag.

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, hvis du er tilmeldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under 
Profil i den øverste menubar.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1 
Modtaget den 03-01-2017
Modtaget klokken 14:23 
Periode 01-12-2016 - 31-12-2016
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 16-01-2017

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb 

Sum af kontante gevinster (før fradrag af 
afgift) 0 

Afgiftsfri bundgrænse (sum) 0 

Afgiftspligtigt grundlag for kontante 
gevinster 17,5 pct. 

Sum af andre gevinster 1.904 0 

Afgiftsfri bundgrænse (sum) 200 0 

Afgiftspligtigt grundlag for andre 
gevinster 1.704 17,5 pct. 298 

Afgift i alt 298 

Side 1 af 1Indberet -TastSelv Erhverv Internet Portal
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Indberetning af punktafgifter

Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S

SKAT har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 5
1620 København V

Mailadresse nsk@smartresponse.dk
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i indberetningen inden kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på en hverdag, eller
indberetter du en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen for rettelser kl. 16.00 den følgende hverdag.

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at anvende hele linjen, da kreditornumrene er ændret i august 2013.

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får pengene retur. Vi anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag.

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, hvis du er tilmeldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under Profil i den øverste
menubar.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1
Modtaget den 06-12-2016
Modtaget klokken 13:09
Periode 01-11-2016 - 30-11-2016
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 15-12-2016

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Sum af kontante gevinster (før fradrag af afgift) 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum) 0

Afgiftspligtigt grundlag for kontante gevinster 17,5 pct.

Sum af andre gevinster 4.582 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum) 400 0

Afgiftspligtigt grundlag for andre gevinster 4.182 17,5 pct. 732

Afgift i alt 732
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Tidligere indberetning af punktafgifter
Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S

Nedenstående punktafgifter er registreret for virksomheden:

Kvittering   Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 5
1620 København V

Mailadresse nsk@smartresponse.dk
Vil du oprette/ændre din generelle e-mail-adresse, skal du under Administration vælge punktet Kontaktoplysninger. Ønsker du en særlig e-mail-adresse for Punktafgifter, kan du oprette/ændre denne
under Administration ved at vælge punktet Tilmeldingsoplysninger.
CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1
Modtaget den 04-10-2016
Modtaget klokken 14:03
Periode 01-09-2016 - 30-09-2016
Betalingsform HomeBanking
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 17-10-2016

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Sum af kontante gevinster (før fradrag af afgift) 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum) 0

Afgiftspligtigt grundlag for kontante gevinster 17,5 pct.

Sum af andre gevinster 19.630 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum) -600 0

Afgiftspligtigt grundlag for andre gevinster 19.030 17,5 pct. 3.330

Afgift i alt 3.330
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Indberetning af punktafgifter
Logget ind med cvr- og se-nummer 25 05 73 25 SMARTRESPONSE A/S

SKAT har nu modtaget din indberetning.

Kvittering    Spil uden indsats

SMARTRESPONSE A/S
c/o Forbrugerliv.dk
Vesterbrogade 149 5
1620 København V

Mailadresse nsk@smartresponse.dk
Tjek om nedenstående tal er korrekte. Opdager du en fejl eller har du glemt at indtaste et beløb, kan du rette i indberetningen inden kl. 16.00. Indberetter du efter kl. 16.00 på en hverdag, eller
indberetter du en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen for rettelser kl. 16.00 den følgende hverdag.

Hvis du vil betale via netbank, skal du bruge identifikationslinjen, der står i listen herunder. Vær opmærksom på at anvende hele linjen, da kreditornumrene er ændret i august 2013.

BEMÆRK at du tidligst bør betale 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Ellers kan det betyde, at du får pengene retur. Vi anbefaler derfor, at du betaler til sidste ret tidige betalingsdag.

Er du tilmeldt betaling via NETS, kan du trykke på knappen Fortsæt for at godkende betalingen (knappen vises kun, hvis du er tilmeldt NETS). Du kan tilmelde dig NETS under Profil i den øverste
menubar.

CVR-/SE-nummer 25 05 73 25
Kvitteringsnummer 1
Modtaget den 02-11-2016
Modtaget klokken 13:06
Periode 01-10-2016 - 31-10-2016
Identifikationslinje til netbank +71<000000250573250+83059184<
Betalingsfrist 15-11-2016

Område Afgiftspligtigt grundlag Sats Afgiftsbeløb Indtastet afgiftsbeløb

Sum af kontante gevinster (før fradrag af afgift) 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum) 0

Afgiftspligtigt grundlag for kontante gevinster 17,5 pct.

Sum af andre gevinster 29.756 0

Afgiftsfri bundgrænse (sum) -200 0

Afgiftspligtigt grundlag for andre gevinster 29.556 17,5 pct. 5.172

Afgift i alt 5.172
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